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Krajský úřad 

Číslo smlouvy u poskytovatele: 18/SML4655/01/SoPD/ZD 
Číslo smlouvy u příjemce:  
JID:  
 

DODATEK Č. 1  
ke SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ INVESTIČNÍ A NEINVESTIČNÍ 

DOTACE  
uzavřené dne 2. 11. 2018 

dle ust. §10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
ve znění pozdějších předpisů 

 

Smluvní strany 

Poskytovatel: 
Ústecký kraj 
Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 
Zastoupený:  RSDr. Stanislavem Rybákem, náměstkem hejtmana Ústeckého kraje 
Kontaktní osoba: Ing. Petr Severa, vedoucí odboru zdravotnictví Krajského úřadu Ústeckého 

kraje 
E-mail/telefon: severa.p@kr-ustecky.cz/+420 475 657 435 
IČ: 70892156 
DIČ: CZ70892156 
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s. 
 číslo účtu: 1630952/0800 

(dále jen „poskytovatel“) 
 
a 
 
Příjemce: 
Lužická nemocnice a poliklinika, a.s.  
Sídlo: Jiráskova 1378/4, Rumburk 1, 408 01 Rumburk    
Zastoupený: Ing. Karlem Schäfrem, předsedou představenstva 
Kontaktní osoba: Mgr. Petr Dubravec, ředitel společnosti 
E-mail/telefon: sekretariat@nemrum.cz/+420 412 359 520 
IČ: 61538990 
DIČ: CZ61538990 
Bank. spojení: Komerční banka, a.s. 
 číslo účtu: 3992050257/0100 

zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, pod sp. zn. B 635 
 
(dále jen „příjemce“) 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento 
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DODATEK Č. 1  
ke SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ INVESTIČNÍ A NEINVESTIČNÍ 

DOTACE 
k realizaci programu „Podpora zvýšení komfortu pacientů při poskytování akutní 
lůžkové péče na území Ústeckého kraje – 2018“ uzavřené dne 2. 11. 2018 (dále jen 

„dodatek“) 
 
1. Smluvní strany se z důvodu změny pořizovaného vybavení, které si bude schopen 

příjemce pořídit za dotaci poskytovatele, dohodly na změně přílohy č. 1 Smlouvy 
o poskytnutí investiční a neinvestiční dotace uzavřené dne 2. 11. 2018 (dále jen 
„smlouva“) takto:  

Původní příloha č. 1 smlouvy (Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Ústeckého kraje 
v programu „Podpora zvýšení komfortu pacientů při poskytování akutní lůžkové péče 
na území Ústeckého kraje – 2018“ ze dne 20. 6. 2018) se ruší  

a 

nově nahrazuje přílohou tohoto dodatku (Žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu 
Ústeckého kraje v programu „Podpora zvýšení komfortu pacientů při poskytování akutní 
lůžkové péče na území Ústeckého kraje – 2018“ ze dne 28. 3. 2019). 

2. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti. 

3. Tento dodatek bude v úplném znění uveřejněn prostřednictvím registru smluv postupem 
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů. Příjemce prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních 
údajů obsažených v tomto dodatku, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru 
smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním 
jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní 
strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede poskytovatel, který 
zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění tohoto dodatku byla zaslána příjemci 
do datové schránky ID: 8vje2fi.  

4. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 vyhotoveních s platností originálu, přičemž poskytovatel 
obdrží 2 vyhotovení a příjemce obdrží 1 vyhotovení. 

5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění 
v registru smluv.  

6. O uzavření tohoto dodatku rozhodlo Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením 
č. …/..Z/2019 ze dne 29. 4. 2019. 

V Ústí nad Labem dne ………………… 

 

 

V ………………… dne ……………….. 

……………………………………………. ……………………………………………… 

Poskytovatel 
Ústecký kraj 
RSDr. Stanislav Rybák, náměstek hejtmana 
Ústeckého kraje  
(na základě pověření Rady Ústeckého kraje 
č. 016/13R/2017 ze dne 3. 5. 2017) 

Příjemce 
Lužická nemocnice a poliklinika, a.s.  
Ing. Karel Schäfer, předseda představenstva 
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Příloha: 

Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Ústeckého kraje v programu „Podpora zvýšení 
komfortu pacientů při poskytování akutní lůžkové péče na území Ústeckého kraje – 2018“ 
ze dne 28. 3. 2019 (bez povinných příloh)  
 


